ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا


وق ثمرات علم ب برای نابودی استعدادهايش به صف مى شوند!

ﺟﻠﻮ ﻣﻦ داﻧﺶ آﻣﻮز ﮐﻢ ﺣﺮف و ﴎ ﺑﻪ زﯾﺮی ﻧﺸﺴﺘﻪ و در ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﺟﻠﺴﻪ
ﻣﺸﺎوره ﺑﻪ زﺣﻤﺖ ﭼﻨﺪ ﮐﻠﻤﻪ ﺣﺮف زده اﺳﺖ .ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت و منﺮات درس ﻫﺎﯾﺶ را
دوﺑﺎره ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﻢ و ﺣﴪت ﻣﯽ ﺧﻮرم.
متﺎم ﮐﻼس ﻫﺎی ﻫﻔﺘﻢ ﺗﺎ ﻧﻬﻢ را ﺑﺎ ﻣﻌﺪل  ۲۰ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪه و در ﺳﺎل دﻫﻢ ﻫﻤﭽﻨﺎن
داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﺮﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
وﻟﯽ اﻣﺴﺎل ﺑﺴﯿﺎر اوﺿﺎ ِع ﭘﯿﭽﯿﺪه ای دارد .ﻏﯿﺒﺖ ﻫﺎﯾﺶ در ﮐﻼس ﻫﺎی ﻣﺪرﺳﻪ ﺻﺪای متﺎم
ﻣﻌﻠﻢ ﻫﺎ را درآورده و ﻣﺪﯾﺮ را ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﺟﺪی واداﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺣﺮف
ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺤﺚ اﺧﺮاج از ﻣﺪرﺳﻪ اﺳﺖ و ﻣﻦ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر دﻧﺪان ﭘﺰﺷﮏ و ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﻓﻖ
داﻧﺶ آﻣﻮز ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ،ﺗﺒﻠﻮر ﺣﴪت و ﭘﺸﯿامﻧﯽ را در ﭼﻬﺮه ﺷﺎن ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ .ﭼﻪ
اﺳﺘﻌﺪادی ﺑﻪ ﭼﻪ دﻟﺸﻮره و ﻧﮕﺮاﻧﯽ و دردﴎی ﺑﺪل ﺷﺪه اﺳﺖ!
ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻣﻌﺪل  ۲۰اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﺳﺎل ﻧﻬﻢ ﺗﺠﻬﯿﺰات و اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده
اﻧﺪ ﺗﺎ او را ﺧﻮﺷﺤﺎل ﮐﻨﻨﺪ و ﺣﺎﻻ ﺑﻌﺪ از دو ﺳﺎل متﺎم ،داﺷﺘﻪ ﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن
را از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ .ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﺎزی ،ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و ﺗﺒﻠﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﴩﻓﺘﻪ ،ﺑﺎزی آﻧﻼﯾﻦ
درمتﺎم ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن درﮔﯿﺮ دﻧﯿﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﻮدن و ...از داﻧﺶ آﻣﻮز ﻣﻌﺪل  ، ۲۰ﯾﮏ داﻧﺶ آﻣﻮز
ﻓﺮاریِ از ﻣﺪرﺳﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﺣﻀﻮر در ﮐﻼس و ﺗﺮس ﯾﺎد ﻧﮕﺮﻓنت ﺟﺮأت
ﺣﻀﻮر در ﻣﺪرﺳﻪ را ﻧﺪارد .از اﺳﻢ اﻣﺘﺤﺎن دﻟﺸﻮره ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﻻن دﯾﮕﺮ
ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﭘﺪر و ﻣﺎدر درس ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن ﻧﯿﺴﺖ ،دﻧﺒﺎل ﺑﻬﺒﻮد ﺣﺎل روﺣﯽ او ﻫﺴﺘﻨﺪ .درس و
اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی او دﯾﮕﺮ اوﻟﻮﯾﺖ ﻧﺪارد!
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﮐﻪ وارد ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕﺶ را
ﻫﻢ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد واﻻ وﺟﻮد و ﺣﻀﻮر ﻫامن اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دردﴎﻫﺎ و
ﻣﻌﻀﻼت ﺟﺪﯾﺪ ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻨﺪ.
ﯾﮏ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ای از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺷﻬﺮداری را در ﺳﻨﯿﻦ ﮐﻮدﮐﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دارم ﮐﻪ ﻣﯽ
ﮔﻔﺖ» :وﻗﺘﯽ در ﭘﺎرک ﻫﺎ ﮔﻞ ﻣﯽ ﮐﺎﺷﺘﯿﻢ ﻣﺮدم آﻧﻬﺎ را ﻣﯽ ﮐﻨﺪﻧﺪ و ﻣﯽ ﺑﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺎ اﯾﻦ ﻗﺪر اﯾﻦ ﮐﺎﺷنت را اداﻣﻪ دادﻧﺪ ﺗﺎ دﯾﮕﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﮕﻬﺪاری از ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ
ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﺟﺎ اﻓﺘﺎد و اﻻن ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪارﯾﻢ!«
ﮔﺎﻫﯽ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﻧﮕﺎه ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺪه و دارﯾﻢ
ﯾﮏ ﻧﺴﻞ را ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزی در ﻋﺮﺻﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻧﻮﯾﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
اﻣﺎ ﺷام داﻧﺶ آﻣﻮزان وﻧﻮﺟﻮان؛ آﯾﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﺎﺷﯿﺪ؟ آﯾﺎ ﭼﻮن
دﯾﮕﺮان -ﺣﺘﯽ ﭘﺪر و ﻣﺎدر – ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺗﻮ آﯾﻨﺪه ،اﺳﺘﻌﺪاد و روزﻫﺎی ﻋﻤﺮت را ﻓﻘﻂ در دﻧﯿﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﺑﮕﺬراﻧﯽ؟
آﯾﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ دﻧﺒﺎل راه ﺣﻞ ﺑﮕﺮدﯾﻢ و ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﺎارزش ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻢ؟
آﯾﺎ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ،زﻧﺪﮔﯽ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺗﺮ ﻧﺒﻮد .آﯾﺎ در ﮐﻨﺎر ﻣﺎ
ﮐﺴﺎﻧﯽ را منﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد متﺎم اﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات ،وﻗﺖ و اﻧﺮژی ﺧﻮد را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽ

ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﻤﱰﯾﻦ آﺳﯿﺐ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎﻟﺸﺎن ﺷﻮد و ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻬﱰ از اﯾﻦ
ﺗﺠﻬﯿﺰات و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺮای رﺷﺪ و ﭘﯿﴩﻓﺖ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
از ﻣﻮﻋﻈﻪ ﮐﻪ ﮐﻢ ﮐﻨﯿﻢ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت داﻧﺶ
آﻣﻮزان ﺑﺎ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن و ﺗﺒﻠﺖ و اﯾﻨﱰﻧﺖ و  ...ﭼﻨﺪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺎرﺑﺮدی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
در ﺑﺴﯿﺎر از ﻣﻮارد ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﻠﮑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده او ﻫﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت
ﺑﻪ ﻃﺮز ﻋﺠﯿﺒﯽ ،ﺑﯽ ﴎ و ﺻﺪا متﺎم ﺗﻮﺟﻪ و متﺮﮐﺰ داﻧﺶ آﻣﻮز را ﺗﺨﺮﯾﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ و
ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ دﻻﯾﻞ اﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻫﺎ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ
ﺧﻮد داﻧﺶ آﻣﻮز آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ منﺎﯾﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ :ﺗﺼﻮر اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷام ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ وﯾﮋﻩ ای دارﯾﺪ و ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و ﺗﺒﻠﺖ و اﯾﻨﱰﻧﺖ
و  ...ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ متﺮﮐﺰ ﺑﺎﻻ و آﺳﻮده ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﺎﻣﻼً ﺗﻮﻫﻢ اﺳﺖ و ﻓﺮﯾﺐ
دادن ﺧﻮد .متﺎم ﻣﻘﺎﻻت ﭼﻬﺎر ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺗﺄﺛﯿﺮات اﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﺮ ذﻫﻦ و
ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﴩ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﺣﻀﻮر اﯾﻦ ﻫﺎ در ﺣﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﯾﺎدﮔﯿﺮی در
ﻋﻤﻠﮑﺮد ذﻫﻦ اﺧﻼل اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ اﯾﻦ اﺧﻼل ﻗﺎﺑﻞ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ ﯾﺎ ﺗﻮﻗﻒ
ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﺣﺬف اﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات در ﺣﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ .ﭘﺲ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮﻋﻤﻠﮑﺮد اﺷﺘﺒﺎه،
ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺧﻮد را ﺣﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ و ﻣﺸﮑﻼت را ﺣﻞ ﮐﻨﯿﻢ.
اﻣﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎزدﻫﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﺷام:
)ﻗﺎﻧﻮن اول( در ﺟﺎﯾﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﺛﺮی از ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ،ﺗﻠﺒﺖ ،ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ps۴ ،و  ...ﻧﺒﺎﺷﺪ
ﯾﺎ ﻓﻀﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را ﻋﺎری از اﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﮐﻨﯿﺪ.
ﺗﺒﴫه :ﺣﺘﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺧﺎﻣﻮش را ﻫﻢ در اﺗﺎق ﺧﻮد ﻧﮕﺬارﯾﺪ .ﺣﺘامً ﺑﯿﺮون اﺗﺎق ﺑﺎﺷﺪ.
)ﻗﺎﻧﻮن دوم( اﮔﺮ دﻗﯿﻖ و ﺑﺎ اراده ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ را ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات
ﻃﯽ روز اﺧﺘﺼﺎص دﻫﯿﺪ )ﻣﺜﻼً  ۲۰ﺗﺎ  ۲۱ﺷﺐ( اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺪرﺳﻪ و ﺣﻞ
متﺮﯾﻦ ﮐﺎﻓﯽ.
اﻣﺎ اﮔﺮ دﻗﯿﻖ و ﺑﺎ اراده ،ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ )ﺑﺎ ﺧﻮد رو راﺳﺖ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺧﻮد را ﻓﺮﯾﺐ ﻧﺪﻫﯿﺪ( در
آﺧﺮﯾﻦ روز ﻫﻔﺘﻪ ﻧﯿﻤﯽ از روز را ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات اﺧﺘﺼﺎص دﻫﯿﺪ) .ﻣﺜﻼً
ﺳﺎﻋﺖ  ۱۵ﺗﺎ  ۲۰ﺟﻤﻌﻪ ﻫﺎ( در اﻧﺘﻬﺎی اﺳﺘﻔﺎده ﻫﻢ آﻧﻬﺎ ﺟﻤﻊ آوری و ﺑﯿﺮون اﺗﺎق ﯾﺎ ﻣﺤﻞ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﻨﯿﺪ.
)ﻗﺎﻧﻮن ﺳﻮم( در دﻧﯿﺎی ﻣﺠﺎزی از ﮔﺮوه ﻫﺎ و ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮدی ﺧﺎرج ﺷﻮﯾﺪ .ﮔﺮوه
ﯾﺎ ﮐﺎﻧﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻃﯽ  ۱۰روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ آن را ﻧﺪﯾﺪه اﯾﺪ ﯾﺎ دﻗﯿﻖ ﻧﺨﻮاﻧﺪه اﯾﺪ )ﺣﺘامً
دردی از ﺷام دوا ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد( در اوﻟﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ از آن ﺧﺎرج ﺷﻮﯾﺪ ﺣﺘﯽ ﮔﺮوه ﻫﺎی
درﺳﯽ!
در ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﴍاﯾﻂ در  ۴ﯾﺎ  ۵ﮔﺮوه ﻋﻀﻮ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮔﺮوه و
ﮐﺎﻧﺎل درﺳﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ وﻟﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺎ ﴍاﯾﻂ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺮ از اﻻن داﺷﺘﻨﺪ.
ﺗﺒﴫه :اﮔﺮ ﮐﻨﱰل ﺧﻮﺑﯽ روی اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻧﺪارﯾﺪ ،ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺧﻮد را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﯿﺪ و از ﻃﺮﯾﻖ
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﭘﺪر ﯾﺎ ﻣﺎدر ﭘﯿﮕﺮ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﺎﺷﯿﺪ.

)ﻗﺎﻧﻮن ﭼﻬﺎرم( ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﺳﺆاﻻت درﺳﯽ از ﭘﯿﺎم رﺳﺎن ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ.
ﺣﺘامً در ﴍاﯾﻂ اﺿﻄﺮاری ﻫﻢ در اوﻟﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ متﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و از دوﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳﺪ.
)ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻨﺠﻢ( آن ﭼﻪ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺰوه و  ...ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ﯾﺎدداﺷﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﮑﺘﻮب
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و از ﮔﺮﻓنت ﻋﮑﺲ ﺑﺎ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و  ...ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﻋﮑﺲ ﻫﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ
ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
)ﻗﺎﻧﻮن ﺷﺸﻢ( ﺑﺎ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و ﺗﺒﻠﺖ و  ...ﺑﻪ رﺧﺘﺨﻮاب ﻧﺮوﯾﺪ .ﻋﻤﺪه ﻣﺸﮑﻼت ﮐﻢ ﺧﻮاﺑﯽ و
ﺑﺪﺧﻮاﺑﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﻀﻮر اﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات در رﺧﺘﺨﻮاب اﺳﺖ .ﻗﺒﻞ از رﻓنت ﺑﻪ رﺧﺘﺨﻮاب آﻧﻬﺎ
را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﯿﺮون اﺗﺎق ﺑﮕﺬارﯾﺪ و ﺑﯿﺪار ﺷﺪن ﺧﻮد را ﺑﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ
ﺻﺪای زﻧﮓ ﺑﯿﺪاری ،ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﺗﺎق و رﺧﺘﺨﻮاب راه ﭘﯿﺪا ﻧﮑﻨﺪ.
ﻧﮕﺎرش  :ﺟﻼل ﺳﻠﯿﻤﯽ – ﻣﺸﺎور ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

